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Hvorfor?

Mennesket er godt nok....
Mennesker er gode nok....
Det er som regel de livs-vilkår, vi giver hinanden, der ikke er gode nok.
Du er dig.
Jeg er mig.
Men når vi skal være OS kan det blive svært - og gå galt.
Kultur og kunst hjælper os.
Kultur fortæller hvor vi kommer fra og hvor vi er.
Kunst viser hvordan vi kommer videre.
Kulturmødet skal pege på de sociale ressourcer, vi alle har.
Kulturmødet skal finde løsninger på, hvordan vi bruger dem bedre.
Kulturmødet skal gøre verden bedre.
Kultur bevarer - Kunst bevæger - de er begge nødvendige!

22. - 24. august 2013 · www.kulturmødet.dk · kunst, erhverv, politik
hvor kommer vi fra? hvor er vi? hvor skal vi hen? og hvordan?

2

Ideen...

Kulturmødet er en begivenhed, hvor kunstnere, politikere og erhvervsfolk samtaler om kunstens vilkår i
samfundet og menneskets vilkår i kunsten.
Kulturmødet tænker vertikalt (hvor kommer vi fra?, hvor er vi?, hvor skal vi hen? og hvordan?) og er løsningsorienteret i modsætning til mange andre samtaler i dagens Danmark, f.eks. Folkemødet, der tænker
horisontalt - på aktuelle og mere kortsigtede problematikker.
Kulturmødet er eksklusivt uden at være ekskluderende. Elitært uden at være finkulturelt. Men også
folkeligt på en kvalificeret måde.
Under inspirerende og kvalificerede former samtaler kunstnere, politikere og erhvervsfolk om kunstens
vilkår og menneskets vilkår i kunsten. Formålet er at udvikle visioner og handlingsprogrammer for dansk
kunst- og kulturliv i en globaliseret verden.
Men Kulturmødet er andet og mere end ord. Kulturmødet ER kunst. Kulturmødet ER politik, ikke blot
mundsvær. Kulturmødet ER erhverv i betydningen foretagsomhed, målrettethed og realisering. Alt sammen med æstetisk og menneskeligt udbytte som mål.
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Agenda...

Hvad skal vi tale om?

Mange kunst/kulturdebatter i hverdagen finder sted på et niveau, der ikke rækker ud over små dagligdags
skænderier, hængt op på et aktuelt problem: en anmeldelse, en budgetoverskridelse, en legattildeling
etc.etc. Kulturmødet skal hæve niveauet og gøre samtalen mere generel. Vi skal op at flyve i en helikopter, så vi kan se en større del af landskabet.
De 8 symposier á 1,5 - 2 timers varighed finder sted på Kulturmødets hovedscene, fordelt med to torsdag,
fire fredag og to lørdag, har alle en række centrale personer indenfor dansk kunst/kultur, erhverv og politik som deltagere og har en stærk moderator. Både i valg af deltagere og moderatorer prioriteres unge
kvalificerede.
Der er mindst 2 niveauer af symposier: helt aktuelle problemstillinger, der på Kulturmødet får perspektiv
og løsningsmuligheder og mere grundliggende emner, der går på langs af tiden. Dette katalog er alene
forslag og slet ikke endelige, idet et redaktionsudvalg skal udarbejde Kulturmødets program. Der udarbejdes kvalificerede skriftlige (eller på anden måde) oplæg. Moderatoren vælges meget bevidst ud fra
emnet.
Opgør med Jante
Kulturmødet finder sted i og omkring Nykøbing Mors, der var kulisse til Aksel Sandemoses 1933-roman “En
flygtning krydser sit spor”. Som bekendt trives Janteloven godt i den danske muld og enhver generation
og generationer på langs må tage Janteloven op til samtale og behandling. Det er naturligt at gøre det
som åbning på Kulturmødet.
Copyright og copyleft
Siden 1886 har begrebet copyright været centralt i financieringen af kunst i Vesteuropa. I stedet for som i f.eks. USA - at betale den skabende kunstner for selve værket, betales der for brugen af værket.
Med internettets ukontrollable forbrug af kunst er Bernerkonventionens princip ved at blive udhulet.
Copyleft-begrebet stiller krav om fri brug af kunsten - men hvordan financierer vi så den skabende kunst?
Kanon-tanken til revision
Det handler ikke om at foretage en revision af de kanon-lister, Brian Mikkelsen lod udarbejde. Det handler
om spørgsmålet: var kanon-tanken ikke dødfødt? Hvad kan man egentlig bruge en fremhævelse af 10
værker indenfor hver kunstart til, andet end at befæste nationalfølelsen i en tid, hvor det globale måske
truer det nationale på livet? Var de mange kulturkanons andet end en tilfældig regerings tilfældige tiltag?
Kan kunsten bruge krudtløse kanoner til noget?
Anmelderens metier
Faktisk er anmelderens rolle noget af det, der diskuteres mest i dansk kulturliv. Men det er som regel
med udgangspunkt i en konkret anmeldelse og kun med års mellemrum opstår den principielle og dybdeborende diskussion om anmelderens arbejde og betydning.
Kulturmødet går nogle spadestik dybere end det er sket i årtier!
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...agenda

Kunst som énmands- og galmandsværk
Hvis der var noget, der ikke lykkedes for ungdomsoprørets pegning på det kollektives udviklingspotentiale, er det frembringelsen af kunst. Bortset fra “rytmisk” musik er det vanskeligt at finde kunst, der er
andet, end énmands- (og ofte galmands-)værk. Er dét naturgivent? Kan kunst skabes kollektivt? Hvor
langt ind i fremførelsen handler det om en énmands-mission? Og er der politiske/samfundsmæssige
implikationer i denne dyrkelse af éneren og det unikke?
Fattige kulturpalæer
En standende diskussion i Danmark er fremkomsten af de mange kulturhuse på forskelligt niveau og
med forskellige arkitektoniske ambitioner rundt om - og især finansieringen af dem. Måske endnu mere:
financieringen af driften af dem, når de først er der. Er de mange kulturhuse udtryk for andet end politikernes trang til snore-klipning? Er der i virkeligheden brug for dem? Og burde de store investeringer fra
privat og offentlig side ikke forpligte på en finansiering af driften også? Diskussionen popper op næsten
hver gang et nyt hus indvies, men som regel er det forargelse på læserbrevs-niveau. Et år efter husets
indvielse går byens borgere rundt og er stolte, men de institutioner, der beboer husene sidder med gedigne lommesmerter i dagligdagen. Kulturmødet tager enkvalificeret diskussion af dette dilemma.
Sponsor eller mæcen?
De seneste årtier har dansk erhvervsliv taget dansk kunst og kultur i hånden. Betydelige investeringer i
milliard-klassen og større og mindre tilskud og sponsorater i det daglige er med til at realisere kunst- og
kultur-projekter der ikke ellers ville blive til. Det er de fleste vist enige om. Men mange fra kunstverdenen har en - medfødt? - skepsis overfor erhvervslivets engagement, selvom der er forsvindende få
eksempler på at “pengefolkene” har forsøgt at skaffe sig konkret indflydelse på det, de støtter - og
mængder af eksempler på det modsatte. Skiftende regeringer har godtgjort, at de få % af de offentlige
budgetter ikke rækker til, især ikke i en tid, der råber på mere kunst, mere kultur. Og at erhvervskronerne er mere end velkomne. Kulturmødet diskuterer sponsorens rolle og betydning men stiller også
spørgsmålet: hvornår begynder erhvervslivet i højere grad at bestille kunst - jvf. copyleft-diskussionen.
Dør nutidskunsten?
En engelsk og amerikansk forsker udgav for nogen tid siden en slags undersøgelse, der viste, at Vesteuropa lever i en retro-kultur: musikken skal lyde som i 80’erne, billedkunst ligne den fra 60’erne etc. og ja, en af verdens fineste filmpriser 2012 gik til en stumfilm. Påstanden fra de to er, at denne tendens
dræber samtidskunsten. Er det rigtigt? Og hvis, hvad gør vi så? Bliver 00’erne og 10’erne nogle vi husker
for, at der intet nyt skete? Er dét egentlig nyt? Er det godt eller skidt eller ér det bare?
Medvirkende
Det ville være forkert på dette tidspunkt at sætte navne på - når et program begynder at udmønte sig
vil en personkreds “automatisk” dukke op. Valget af samtalepartnere og moderatorer bør være uventet,
originalt, dristigt og udfordrende - kreativt i egentlig forstand så “Tordenskjolds soldater” undgås og
samtalen hæver sig over dagligdagens trakasserier om kunst og kultur i offentligheden.
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Plus

Kunstneriske events
Enhver samtale om kunst er gold, hvis den ikke omgives af kunsten selv. Derfor planlægges med udstillinger, koncerter, oplæsninger, drama m.v. under Kulturmødet. Disse events skal naturligvis tilpasses
i opsætning, men frem for alt være professionelle, have høj kunstnerisk kvalitet og have samtalens
kvalifikationer: det uventede, originale, dristige og udfordrende. Kultur bekræfter - kunst bevæger! Der
planlægges med kunstneriske aktiviteter, komponeret direkte til Kulturmødet. Evt. findes der en kendt
dansk eller udenlandsk kunstner som kurator for denne del af Kulturmødet.
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For hvem?

Kulturmødet henvender sig til alle, der arbejder med og/eller interesserer sig for, hvor dansk kunst og
kultur i en global verden befinder sig og skal hen - det være sig privatpersoner, institutioner eller firmaer. Kulturmødet henvender sig endvidere til alle, der ikke gør det. - Kort sagt: alle!
Kulturmødet vil være meget glad for at se: (i ikke-prioriteret rækkefølge)
Alle kultur/kunstdyrkere uanset alder, køn, herkomst, hudfarve, religion, politisk overbevisning eller
andre grænsesættende forhold;
Alle, der ikke dyrker kultur/kunst uanset alder, køn, herkomst, hudfarve, religion, politisk overbevisning
eller andre grænsesættende forhold;
Repræsentanter for Folketinget og Regionerne, uanset farve;
Repræsentanter for dansk erhvervsliv med eller uden jakkesæt;
Repræsentanter for de 98 kommunale byråd og kulturudvalg, uanset geografi;
Repræsentanter for alle politiske partier, uanset position;
Kunstnere af enhver mulig og umulig slags, uanset udtryk .
Kulturmødet vil endvidere se frem til at se:
Alle, der ikke er nævnt ovenfor.
Deltagelse i Kulturmødet er gratis
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Hvor og hvornår?

Folkemødet finder sted på Bornholm, Kulturmødet bør også finde sted på en ø. Valget af en ø er for Kulturmødet et mytologisk valg. Ø’er isolerer, gør samtale og samarbejde nødvendig og fremtvinger kreative
og konstruktive løsninger. I øjeblikket undersøges mulighederne for at gøre Mors til vært for Kulturmødet 2013. Mors - eller Morsø - er Limfjordens største og Danmarks 7. største ø med sine 367 km2. Der
findes ca. 22.000 morsingboer, hvoraf knapt halvdelen bor i Nykøbing.
Nykøbing
Selvom Nykøbing ikke ligger centralt målt med Morsø-alen, er den nem at nå. Det er en typisk dansk
købstad med teater og kirke og kro og hotel, med et godt handelsliv og med mange kulturelle tilbud af
forskellig slags til borgerne og de mange turister. Kulturmødet finder sted i Nykøbing med
afstikker ud på Syd- og Østmors. Der er to broer til Mors - Sallingsundbroen ved Nykøbing og
Vildsundbroen til Thy. To færger besejler Næssund og Feggesund. Mange daglige
X-busser går til Nykøbing og øen har en finmasket infrastruktur. Der er 389 km
til København, 248 til den tyske grænse, 231 til Odense, 185 til Skagen,
143 til Aarhus og 101 til Aalborg.
Kulturlivet på Mors
“Kultur er den måde vi er sammen på - under formelle såvel som uformelle former.
Kultur er også den måde vi indretter os på i hverdagen, hvad vi siger og
gør, og det som definerer os som mennesker” står der på Mors Portalen.
Man kan sige, at Morsø’s kulturliv er mere uformelt, end formelt.
Stedet præges ikke af store, kulturelle institutioner, det er ikke
højtravende, rasende kunstdebatter, der præger kulturlivet og
avantgarde og vilde eksperimenter er ikke dagligdag.
De to største institutioner er Limfjordsteatret og Dueholm Kloster,
begge i Nykøbing. Limfjordsteatret er egnsteater og byder som sådan på
en blanding af egenproduktion (der også sendes på tourné) og gæstespil.
Teaterbygningen midt i Nykøbing anvendes til meget andet, end teater. Dueholm Kloster er en del af
Morsland Historiske Museum, der har fem andre afdelinger.
Alt i alt har Mors en sund, folkelig kulturel muld, som Kulturmødet kan vokse i. Og så er øen kendt for
sine store forekomster af molér. Molér bruges til ovne og skorstene, kattegrus, gæring af øl - og dynamit.
Hvornår?
22. til 24. august 2013 er valgt bl.a. fordi Folkemødet ligger først på sommeren, men valget er ikke endegyldigt.
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Dokumentation

Kulturmødet er et politisk projekt. Ikke partipolitisk og ikke præget af en bestemt farve, men politisk i
dén forstand, at det bør føre til handling. Samtalen på mødet bør få konsekvenser, ellers kan de mange
ord let blive ligegyldige og løbe ud i ingenting. Selvom Kulturmødet som sådan ikke kan og skal være
“beslutningsdygtigt”, er meningen med mødet at opsamle viden og visioner, der kan bredes ud i dansk
kulturliv og bruges konstruktivt.
Derfor er det et vigtigt anliggende at opsamle og dokumentere de mange samtaler og events, der finder
sted på Kulturmødet.
Kataloget for dokumentationen kunne se således ud:
- alt streames direkte på www.kulturmødet.dk;
- et antal kommentatorer giver undervejs i forløbet deres besyv med mundtligt;
- der udgives et sammendrag og en samlet beretning efter mødet på www.kulturmødet.dk;
- der udgives i bogform et katalog over idéer, anbefalinger og visioner fra Kulturmødet;
- den danske trykte og elektroniske presses bevågenhed forventes.
En særlig kvalificeret person får ansvaret for dokumentation og opsamling fra Kulturmødet.
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Organisation og finansiering

Man bør overveje en bestyrelse, der mest muligt tager farve af en professionel virksomhedsbestyrelse,
ansætte en professionel projektchef, nedsætte et redaktionsudvalg og placere organisationen i professionelt selskabs-regi.
Kulturmødet’s “succes” og resultater står og falder med at der tilstræbes højeste indholdsmæssige,
æstetiske og organisatoriske kvalitet. Der bør derfor søges juridisk bistand vedr. organisationsformen.
Enhver medvirken på Kulturmødet bør honoreres. Publikumsadgang skal være gratis.
Der bør derfor skaffes finansiering af arrangementet fra kommune, region og stat, fra offentlige og
private fonde og ad anden vej, f.eks. virksomheds-sponsorater. Der bør også sikres økonomi til en mere
langsigtet planlægning af Kulturmødet.
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Hvad nu?

Indtil videre er Kulturmødet en enmands-virksomhed, bestående af undertegnede (der foreløbigt ser sig
selv som den nævnte projektchef). Fremgangsmåden vil være at skabe en kreds af kvalificerede interesserede fra dansk kunst/kultur-, erhvervs-, og politikliv, der vil støtte idéen og arbejde for organisation
og finansiering. Det umiddelbare arbejde prioriteres sådan:
1) Fastlæggelse af sted og tid for Kulturmødet 2013;
2) Etablering af støttekreds;
3) Udarbejdelse af budget og tilvejebringelse af finansiering;
4) Etablering af bestyrelse og øvrig organisation;
5) Planerne for Kulturmødet 2013 offentliggøres.
Dette arbejde bør være afsluttet senest 15/9-2012.
Der skal hurtigst muligt tilvejebringes kr. 50.000-80.000 til
brug for udarbejdelse af professionelt budget, fundraising,
konceptudvikling, præsentationsmateriale m.v.
Dette beløb indgår senere i det samlede budget.
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Addenda

Layout: Erfurth Grafisk Design & Forografi, Michael Erfurth, Tlf. 25890218

Kulturmødets baggrund

Idéen til Kulturmødet stammer fra sommeren 2011, da jeg hørte om Folkemødet på Bornholm. Jeg øjnede behovet
for et særligt møde om kultur/kunst, der gik mere i dybden, men ville vente til efter Folkemødet 2012 med at
præsentere idéen om Kulturmødet. 18/6-12 etablerede jeg hjemmesiden www.kulturmødet.dk og lagde tidspunktet
8. til 10. august ud. Herefter gik jeg i gang med at udvikle idéen (ETV).

Evanthore Vestergaard

Evanthore Vestergaard er uddannet som komponist (Nordjysk Musikkonservatorium)
og musikhistoriker (Århus Universitet), men har i årtier også arbejdet som journalist og skribent. Han var producer, musikredaktør og kulturjournalist i Danmarks
Radio i 25 år og har også været tilknyttet Kristeligt Dagblad, weekendavisen,
Nordjyske Stiftstidende og TV2Nord. Han har en omfattende produktion af musik,
artikler, bøger m.v. bag sig og er en ivrig samfundsdebattør. Han har gennem
tiden været idémanden bag flere store events, senest ORDKRAFT Festival, der blev
gennemført i 2011 og 2012 med betydelig kunstnerisk og publikumsmæssig succes.
Mere på: www.evanthore.com.
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